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Бр. ______________ 
       5.8.2013 
Скопје 
 
 
Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на интернет страницата на УКиМ 

Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр. 
35/2008, 103/2008,  26/2009,  83/2009,  115/2010,  17/2011,  51/2011  и  123/2012),  на  интернет 
страницата  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013 
година, ќе се објавуваат: 

 рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања; 
 рецензиите за подобност  на  темата  и  оспособеноста  на  кандидатот  за  вршење  

научна  работа; 
 прегледите  на одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и 

специјалистички теми; 
 рецензиите на учебници и учебни помагала, како и  
 рефератите за доделување на звањето почесен професор и титулата почесен 

доктор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 
По објавување на материјалите на интернет страницата, факултетите и институтите за 

своите потреби, истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да можат да ги достават на 
членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите 
материјали што се предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги 
доставувате во електронска форма. Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно 
е материјалите за објавување да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои 
исклучиво ќе се користи системскиот фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на 
кирилични (македонски, српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци), 
грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт со коригирани знаци во италик формата за 
македонските букви ‘д’, ‘п’, ‘т’, ‘г’ може да се најде интернет страницата на УКиМ, во делот 
Документи -> Билтен на Универзитетот. Исто така, таму може да се најде софтверско решение 
со кое може да се испрограмира тастатурата на персонален сметач при притискање на копчето ‘`’ 
и копчињата ‘е’ и ‘и’ во македонска поддршка да се добијат знаците ‘ѐ’, и ‘ѝ’ соодветно. 

Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на 
интернет страницата, ве молиме, рефератите, откако ќе бидат лекторирани, да ги доставите во  
оригинална верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија со внесените корекции 
да ја доставите на  е-адресата: bilten@ukim.edu.mk. 

Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно 
упатството нема да бидат објавени во тој број,туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот 
број од Билтенот, односно откако ќе биде добиена бараната верзија. 

Ви благодариме за соработката. 
Со почит, 

УКИМ - Ректорат 
Изготвил:Т.Б. 
Одобрил:К.М. 

 
 

  

mailto:bilten@ukim.edu.mk
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА) 50327 – ЕКОНОМСКА 
СТАТИСТИКА И 51307 – ДРУГО (БИОСТАТИСТИКА) 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ 

 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за 

ветеринарна медицина – Скопје, објавен во весниците „Слободен печат“ и „Коха“ од 14.7.2021 
година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област 
(дисциплина) 50327 – економска статистика и 51307 – друго (Биостатистика), и врз основа на 
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 0202-1222/5, донесена на 14.9.2021 година, формирана 
е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Драган Даниловски, Медицински факултет – Скопје, 
Институт за епидемиологија и биостатистика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
проф. д-р Фимка Тозија, Медицински факултет – Скопје, Инситут за јавно здравје на РСМ при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и проф. д-р Благица Сековска, Факултет за 
ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Како 
членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го 
поднесуваме следниов 

 
И З В Е Ш Т А Ј  

 
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната 

област (дисциплина) 50327 – економска статистика и 51307 – друго (Биостатистика), во 
предвидениот рок се пријави само кандидатката проф. д-р Васика Попоска-Треневска. 

 
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Кандидатката вонр. проф. д-р Василка Попоска-Треневска е родена на 22.6.1964, во Прилеп. 
Средно образование завршила во Прилеп, 1982 год. Со високо образование се стекнала на 
Економскиот факултет во Прилеп, 1986 година, со просечен успех 8,31. 

Кандидатката активно се служи со англиски јазик и делумно со германски јазик. 
Во учебната 1987 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии на Економскиот 

факултет во Прилеп. Студиите ги завршила во 1993 година, со просечен успех 9,50. На 13.3.1993 
година го одбранила магистерскиот труд на тема: Методи и модели за регулирање на 
побарувачката, со посебен осврт на побарувачката на населението во прометот.  

Докторска дисертација пријавила во 1993 година на Економскиот факултет во Прилеп. 
Дисертацијата на тема: Квантификација на зависностите меѓу потребите, побарувачката и 
понудата со посебен осврт на земјоделскиот и преработувачкиот комплекс ја одбранила во 
1995 година. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на науки од научната област доктор по 
економски науки. 

Својата професионална и научна кариера ја започнала на Економскиот факултет во Прилеп 
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, на Катедрата за статистика за економисти 
како помлад асистент во 1990 година. Во 1993 година, по завршувањето на постдипломските 
студии и одбраната на магистерскиот труд се стекнува со звањето асистент, а по докторирањето 
во 1995 избрана е за доцент на истата катедра. Од 2000 година, кандидатката започнува со работен 
однос на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, Катедра за биостатистика, каде што и е 
избрана во звањето вонреден професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје на 
23.6.2006 година на истата катедра (последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 898 од 
1.6.2006 година). 

Освен стручната и научната дејност од својата област, кандидатката се истакнува со многу 
активен општествено-политички ангажман, најнапред како сопруга на амбасадор (од ноември 
2001 до ноември 2014), за од ноември 2014 година до ноември 2018 година да биде назначена за 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија и 
нерезидентен амбасадор во Република Словачка. Во текот на овој период поминат во 
дипломатија, кандидатката оствари значајни резултати, како и вредни контакти со колеги од сите 
европски земји, па и пошироко. Исто така, таа се вклучи и во професионалните активности преку 
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одржување на голем број предавања и семинари, како и преку медиумско претставување на 
зѝемјата, и на својата професија насекаде по светот. По истекот на четиригодишниот мандат, 
кандидатката повторно се врати на позицијата вонреден професор на Факултетот за ветеринарна 
медицина во Скопје, каде што ги продолжи своите редовни наставно-научни обврски. 

   Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки, како и 
значителен број на дејности од поширок интерес за заедницата од страна на кандидатката од 
почетокот на кариерата, а особено активностите од последниот избор во научно звање (објавени 
во Билтен бр. 1241), па сè до денес.  

 
НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА 

ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА 
Наставно-образовна дејност 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, кандидатката вонр. проф. д-р 

Василка Попоска Треневска е вклучена во изведувањето настава од студиската програма 
Интегрирани студии од прв + втор циклус по предметот Биостатистика од областа на  економската 
статистика и друго. Учествувала во одржување на вежби по горенаведениот предмет. 
Кандидатката е автор на позитивно рецензиран универзитетски учебник под наслов „Вовед во 
биостатистика“, првично наменет за дипломирани студенти во дисциплини на биомедицината, 
кои би имале корист од основните барања за биостатистиката во едносеместрален курс или 
целосна година во редослед на два курса. Книгата, исто така, е наменета и за професионалци кои 
сакаат да се потсетат на теоријата на веројатностите и статистиката и да им претставува еден вид 
прирачник.  Во изработката на новиот учебник, кандидатката соодветно изработи и нови интерни 
скрипти од предавања и од вежби по предметот. 
 

Научноистражувачка дејност 
Вонр. проф. д-р Василка Попоска-Треневска е автор и коавтор на шест трудови со оригинални 

научни резултати, објавени во референтни научно-стручни списанија со меѓународен уредувачки 
одбор, како и апстракти објавени во зборници, научни конференции и симпозиуми во кои 
учествувала. Активно учествувала и на секциски предавања на научно-стручни собири од 
меѓународен и од национален карактер. Учесник е во националниот проект „Биомониторинг 
антимигробна отпорност и типизација на патогени и коменсални бактерии во отпадни води од 
објеки за производство на храна“. Дополнително, кандидатката проф. д-р Василка Попоска-
Треневска има учествувано на пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно 
учество - Programm-12.-EMRT-2018-Englisch 12th European Conference on Medical Law. 
Кандидатката има учествувано и во секциски научни/стручни собири со меѓународно учество 
(Дипломатска академија – Виена и Катедра Аденауер 2020). 

Повеќе пати учествувала во Меѓународниот економски форум во Вахау (традиоционално 
одржуван секоја година), Меѓународната конференција во Салцбург, а исто така повеќе пати 
учествувала и настапувала на светскиот форум „Глобсег“ во Братислава, Р Словачка. 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

  Проф. д-р Василка Попоска-Треневска активно е вклучена во стручно-
апликативната работа на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.  

 Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно 
е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Факултетот за ветеринарна 
медицина во Скопје, и тоа во Комисија за јавни набавки и во Комисија за избор во звање. 

Кандидатката две години активно учествува во промотивните активности на Факултетот 
за ветеринарна медицина во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
Дополнително е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Берлинскиот 
процес во амбасадорски комисии. Проф. д-р Попоска Треневска е вклучена и во работата на 
стручни комисии и работни групи при Советот за наука на Министерството за образование и 
наука, како член во Комисија за наградата за наука „Гоце Делчев“. Таа, исто така, била активен 
член во невладиното здружение „Society“ во Виена, Република Австрија, во периодот од 2014 до 
2018 година. Во последниве две години е активен член во Одборот за советници во невладината 
организација „Македонија 2025“.  
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Кандидатката од 2014 година е член во престижниот Vienna Economic Forum со седиште 
во Виена, Република Австрија. Од 2021 година е и член на претседателството. Имено, Vienna 
Economic Forum работи кон унапредувањето на регионалната економска соработка од неговото 
основање во 2004 година со економската соработка помеѓу претприемачите од земјите членки на 
Виена економски форум – Албанија, Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, 
Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Романија, Словенија, Турција и Украина. Виена 
економски форум има статус на меѓународна невладина организација и специјален 
консултативен статус со Економско-социјалниот совет на Обединетите нации (ECOSOC), кој 
постојано расте и се развива. Кандидатката дополнително од 1993 година е член на 
интернационална Паневропска унија со седиште во Минхен, Германија. Меѓународната 
Паневропска унија, позната и како Паневропско движење и Движење Паневропа, е најстарото 
европско движење за обединување. Започна со објавувањето на манифестот Паневропа на грофот 
Ричард фон Куденхове-Калерги (1923), кој ја претстави идејата за обединета европска држава. 

Проф. д-р Василка Попоска Треневска придонела во изготвување и пријавување на 
научен/образовен национален проект во улога на учесник и соработник „Биомониторинг 
антимигробна отпорност и типизација на патогени и коменсални бактерии во отпадни води од 
објеки за производство на храна“. 

Кандидатката ја имаше честа да организира и да води бројни уметнички и научни 
изложби, како: Македонија и Македонците во Првата светска војна, Скопје – архитектура во 
македонски контекст, како и самостојни изложби на уметници. 

 
Оценка од самоевалуација 
Во анонимно спроведената анкета на студентите на Факултетот за ветеринарна 

медицина во Скопје, кандидатката проф. д-р Василка Попоска-Треневска во процесот на 
евалуација и самоевалуација доби позитивна оценка. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од 
поширок интерес на проф. д-р Василка Попоска-Треневска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека проф. д-р Василка Попоска-Треневска 
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот 
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето редовен професор во научната област 50327 
– економска статистика и 51307 – друго (Биостатистика).  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, проф. д-р Василка 
Попоска-Треневска да биде избрана во звањето редовен професор во научната област 50327 – 
економска статистика и 51307 – друго (Биостатистика).  

 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
Проф. д-р Драган Даниловски, с.р.  
Проф. д-р Фимка Тозија, с.р. 
Проф. д-р Благица Сековска, с.р. 
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ОБРАЗЕЦ 1 

 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

Кандидат:       

Василка Глигор Попоска Треневска 

Институција:         

Факултет за ветеринарна медицина – Скопје 

Научна област:       

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен 
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот 
и вториот циклус * 
 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,31. 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,50. 
 

Да 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се 
избира 
Назив на научната област: 50327 – економска статистика и 51307 – 
друго (Биостатистика) 
 

Да 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните 
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор 
 

Да 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база 
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco, 
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago 
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди 
Националниот совет за високо образование 
1. Назив на научното списание: Applied Medical Informatics (Appl 
Med Inform) 
2. Назив на електронската база на списанија: BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), CABI (CABI Abstracts, CABI Health) - Centre 
for Agriculture and Biosciences International, DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), EBSCO - Appl Med Inform 
IndexCopernicus, ProQUEST (ProQuest Computing, ProQuest: 
ProQuest Health & Medical Complete, ProQuest Science 
Journals,ProQuest 5000), SOCOLAR (China Educational Publications 
Import and Export Corporation), VINITI (Russian Scientific and 
Technical Information Institute), Google Scholar 

Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

CNCSIS Romania - B+, getCITED (Academic research, citation reports 
and discussion lists - ended mid of 2014), Open J-Gate (closed on May 
2012), Ovid EMCare (Elsevier) 

   3. Наслов на трудот:  Viewpoint and Satisfaction of Medical Providers 
on Introducing E-Appointment System in Primary Health Care 

4. Година на објава: 2020 
 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на 
членови од една земја не може да надминува две третини од 
вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: Archives of public health (Arch Pub 
Health) 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 

припадност по земји): вкупен број на членови 18, 8 од Северна 
Македонија, 3 од Србија, 1 од Израел, 1 од Германија, 1 од 
Австралија, 1 од Словачка, 1 од Романија, 1 од Бугарија, 1 од 
Косово 

   3. Наслов на трудот:  The prioritization of zoonoses in the Republic of 
North Macedonia – do we need one health approach 
   4. Година на објава: 2021 
 

Да 

 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на 
членови од една земја не може да надминува две третини од 
вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: Macedonian Veterinary Review 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 

припадност по земји): вкупен број на членови  59, 16 од Македонија, 4 од 
Хрватска, 2 од Обединето Кралство, 2 од Бугарија, 5 од Словенија, 
1 од Полска, 2 од Франција, 4 од Србија, 2 од Израел, 1 од Белгија, 
4 од Австрија, 2 од Италија, 2 од Турција, 1 од Словачка, 1 од 
Латвија, 2 од Германија, 1 од Австралија, 2 од БиХ, 2 од Унгарија, 
1 од Естонија, 1 од САД, 1 од Холандија  

   3. Наслов на трудот:  The Microscopic Detection of Animal Proteins in 
Animal Feed Regarding Bovine Spongiform Encephalopathy 

   4. Година на објава: 2021 

Да 

 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на 
членови од една земја не може да надминува две третини од 
вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: Western Balkan Journal of 
agricultural economics and rural development 

Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 

припадност по земји): вкупен број на членови 35, 10 од Србија, 5 од 
Романија, 2 од Италија, 1 од Австрија, 1 од БиХ, 1 од Бугарија, 1 од 
Чешка, 1 од Хрватска, 1 од Германија, 1 од Унгарија, 1 од Црна 
Гора, 1 од Македонија, 1 од Молдавија, 1 од Норвешка, 1 од 
Полска, 1 од Португалија, 1 од Русија, 1 од Шкотска, 1 од Кина, 1 
од Словенија, 1 од Холандија 

   3. Наслов на трудот:  Production and productivity of agriculture in 
Macedonia during the XX century 

   4. Година на објава: 2019 
 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 

рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на 
членови од една земја не може да надминува две третини од 
вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: Western Balkan Journal of 
agricultural economics and rural development 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 

припадност по земји): вкупен број на членови 35, 10 од Србија, 5 од 
Романија, 2 од Италија, 1 од Австрија, 1 од БиХ, 1 од Бугарија, 1 од 
Чешка, 1 од Хрватска, 1 од Германија, 1 од Унгарија, 1 од Црна 
Гора, 1 од Македонија, 1 од Молдавија, 1 од Норвешка, 1 од 
Полска, 1 од Португалија, 1 од Русија, 1 од Шкотска, 1 од Кина, 1 
од Словенија, 1 од Холандија 

   3. Наслов на трудот:  Detecting meat fraud in food supply chain 
   4. Година на објава: 2019 

Да 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија 
и/или ОЕЦД 
1. Назив на научното списание: Journal of International Scientific 
Publications, Agriculture & Food, ISSN 1314-8591 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Бугарија 

   3. Наслов на трудот:  Natural radioactivity levels in some vegetables 
commonly used in the city of Skopje (Macedonia) 

4. Година на објава: 2021 
 

Да 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка 
задачи од научната област за која се избира *** 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи: Вовед во биостатистика  
2. Место и година на објава: Скопје, 2021 
 

Да 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, 
датум и број на Билтен: број 898 од 1.6.2006 година за избор во 
звање – вонреден професор 
 

Да 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

 
 
* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во 

Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование (Службен 

весник на Републиа Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се 

однесуваат  на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 

(осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех 

од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под 

реден број 1 не се пополнува. 

 
** За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна публикација, 

рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образец 2. 

***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето во сила 
на Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018). 
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ОБРАЗЕЦ 2 
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 
Кандидат:      Василка Глигор Попоска Треневска 
 (име, татково име и презиме) 
Институција:    Факултет за ветеринарна медицина – Скопје 
                  (назив на факултетот/институтот) 
Научна област: наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области 50327 
– економска статистика и 51307 – друго (Биостатистика) 
 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ  

Ред. број Назив на активноста: Поени 

1 
Одржување на настава 

- од прв циклус студии 
7,2 

  2 
Одржување на вежби (лабораториски, клинички, 
аудиториски или изработка на семинарски труд) 

13,5 

  3 Консултации со студенти 3 

4 
Позитивно рецензиран универзитетски учебник 
- автор – автор, Вовед во биостатистика, 2021 

8 

5 
Интерна скрипта од предавања по предметот 

Биостатистика 
4 

6 Интерна скрипта од вежби по предметот Биостатистика 3 

 Вкупно 38,7 

 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Ред. број Назив на активноста: Поени 

1 (Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е 
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна 
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, 
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативный журнал "Математика" или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование9) DENKOVSKI, V., GAVRILOV, 
G., PACHOVSKI, V., & POPOSKA TRENEVSKA, V. (2020). 
Viewpoint and Satisfaction of Medical Providers on 
Introducing E-Appointment System in Primary Health Care. 
Applied Medical Informatics., 42(4), 221-230. Retrieved from 
https://ami.info.umfcluj.ro/index.php/AMI/article/view/800 

3 

2 (Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е 
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна 
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, 
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативный журнал "Математика" или 

3 
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друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование9) Radmila Crceva Nikolovska, 
Aleksandra Angeleska,Aleksandar Nikolovski, Elizabeta 
Stojkovic Dimitrievska,Vasilka Poposka Treneska, Blagica 
Sekovska (2019): “Detecting meat fraud in food supply chain”, 
Western Balkan Journal of agricultural economics and rural 
development, Volume I, No 1, July-December –June 2019, 
Beograd, Serbia, ISSN 2683-4693 

3 (Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е 
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна 
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, 
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативный журнал "Математика" или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование9) Nikolovska, Radmila & 
Angeleska, Aleksandra & Gjorgjievski, Srekjko & Blagoevska, 
Katerina & Uzunov, Riste & Trenevska, Vasilka. (2021). The 
Microscopic Detection of Animal Proteins in Animal Feed 
Regarding Bovine Spongiform Encephalopathy. Macedonian 
Veterinary Review. 000010247820210021. 
10.2478/macvetrev-2021-0021. 

3 

4 (Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е 
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна 
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, 
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативный журнал "Математика" или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование9) Sekovska, Blagica & 
Popovska-Trenevska, Vasilka. (2019). Production and 
productivity of agriculture in Macedonia during the XX 
century. Western Balkan Journal of Agricultural Economics 
and Rural Development. 1. 63-75. 10.5937/WBJAE1901063S. 

4,5 

5 Апстракт објавен во зборник на конференција – 
меѓународна (ANGJELESKA, A., CRCEVA-NIKOLOVSKA, R., 
POPOSKA-TRENEVSKA, V., DIMITRIESKA-STOJKOVIK, E., 
SEKOVSKA, B. (2019) THE EFFECTS OF“CLEAN 
FEEDING”MANAGEMENT FOR DAIRY ANIMALS 
RADIOACTIVITY IN MILK IN NORTH MACEDONIA 30 YEARS 
AFTER THE CHERNOBYL REACTOR ACCIDENT AgroSym 2019, 
Book of Abstracts, X International Scientific Agricultural 
Symposium “AGROSYM 2019”, Jahorina, October 03-06, 2019) 

1 

6 (Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е 

3 
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објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна 
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, 
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативный журнал "Математика" или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование9) Janevski B, Tozija F, Ristovska 
G, Poposka-Treneska V. The prioritization of zoonoses in the 
Republic of North Macedonia – Do we need One Health 
approach. Arch Pub Health 2021; 13 (2). 1-10 
doi.org/10.3889/aph.2021.6011 

7 (Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е 
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна 
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, 
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативный журнал "Математика" или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование9) Angeleska Aleksandra, 
Crceva Nikolovska Radmila, Elizabeta Stojkovic Dimitrievska, 
Poposka Treneska Vasilka, Blagoevska Katerina, Uzunov Riste, 
Dimzoska Biljana (2021) NATURAL RADIOACTIVITY LEVELS IN 
SOME VEGETABLES COMMONLY USED IN THE CITY OF SKOPJE 
(MACEDONIA), Journal of International Scientific Publications, 
Agriculture & Food, ISSN 1314-8591, Volume 9, 2021 

3 

8 Пленарно предавање на научен/стручен собир со 
меѓународно учество - Programm-12.-EMRT-2018-Englisch 
12th European Conference on Medical Law 

3 

9 Секциско предавање на научен/стручен собир – Катедра 
Аденауер 2020 

1 

10 Секциско предавање на научен/стручен собир – 
Дипломатска академија – Виена 

1 

11 Пленарно предавање на научен/стручен собир со 
меѓународно учество 

 Глобсек, Братислава, Р Словачка 

3 

 Вкупно 28,5 

  
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Ред. 
број 

Назив на активноста: 
 

Поени 

1 Учество во промотивни активности на факултетот/институтот  

2 години 
1 

2 Предавање на институции од јавен интерес, културно-

информативни центри  

-Паневропа, Австрија (четири години) 
-Society, Австрија (четири години, два пати годишно) 

 
 

2 
4 
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-Македонија 2025 (две години) 1 

   

Дејности од поширок интерес  

1 Член на факултетска комисија 

 шест комисии (јавни набавки) 
3 

2 Член на комисија за избор во звање 

 Комисија за избор на декан 

0,2 

3 Членство во извршно тело на меѓународна организација која 

поддржува/организира научноистражувачка дејност (ФП7, ЦОСТ, 

ИЦГЕБ, ИЕАЕ и сл.)  

 член (2014 – 2021) https://www.vienna-economic-

forum.com/index.php/en/about-en/honorary-members-en 

 претседателство  2021 

 
 
 

2 
 

4 

4 Изготвување и пријавување на научен/образовен национален 

проект  

 соработник (проект: Биомониторинг антимигробна 
отпорност и типизација на патогени и коменсални 
бактерии во отпадни води од објекти за производство на 
храна) 

0,5 

5 Учество во комисии и тела на државни и други органи 
(амбасадорски комисии – Берлински процес), две години (два 
пати) 

2 

6 Член на Советот за наука на Министерството за образование и 

наука – награда „Гоце Делчев“ 
3 

7 Претседател на организационен или програмски одбор на 
меѓународен научен/стручен собир  

 Скопје – архитектура во македонски контекст 

 Македонија и Македонците во Првата светска војна 

 
 

2 
2 

 Вкупно 26,7 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ  
Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 38,7 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 28,5 

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ  26,7 

Вкупно 93,9 

 
 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 

 
Проф. д-р Драган Даниловски, с.р.  
Проф. д-р Фимка Тозија, с.р. 
Проф. д-р Благица Сековска, с.р. 

 
  

https://www.vienna-economic-forum.com/index.php/en/about-en/honorary-members-en
https://www.vienna-economic-forum.com/index.php/en/about-en/honorary-members-en
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